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EU Data Forum 2015 (EDF2015) – att utnyttja
dataintegration för en europeisk digital inre marknad!
Det Europeiska Data Forumet (EDF) är ett årligt möte för branschfolk, forskare,
beslutsfattare och medlemmar av europeiska program/initiativ för att diskutera
utmaningar och möjligheter i den globala och Europeiska data-ekonomin.
Sporrade av den senaste utvecklingen kring Big Data och data-driven verksamhet, så kan nu data
betraktas som en fjärde produktionsfaktor (jämte personal, kapital och naturtillgångar), som
erbjuder helt nya möjligheter och samtidigt konfronterar oss med nya utmaningar. Det Europeiska
Data forumet tar upp tekniska-, affärsmässiga- och sociala perspektiv och metoder för att utveckla en
levande och tvärvetenskaplig gemenskap. EDF fokuserar på innovationer och affärsmöjligheter som
skapas av ny teknik och hur denna kan utnyttjas i en digital Europeisk inre marknad.
Årets EDF kommer att ägas rum i det storslagna Luxembourg. Det blir ett officiellt evenemang under
det luxemburgska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, den 17-18 November 2015, på det
Europeiska Convention Centret i Luxemburg.
Programmet kommer att bestå av presentationer, paneler och möjligheter att ”nätverka” med
branschfolk, forskare, beslutsfattare och medlemmar av EU program/initiativ. Ämnena kommer att
omfatta ett brett spektrum; utvecklingen inom forskning och teknik, tillämpningar, och
socioekonomiska aspekter av data-värdekedjor. Särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot EDF
2015 huvudtema: Att exploatera genom Data Integration.
Forumet kommer att inledas av Marc Hansen, Minister för högre utbildning och forskning i
Luxemburg, liksom Günther Oettinger, EU Kommissionär för den digitala ekonomin och samhället.
Flera välkända talare har redan bekräftat sitt deltagande. Vi håller just nu på med att välja ut de
presentationer (från de över 100 inläggen), som kommer att ingå i programmet för EDF 2015.
Dessutom kommer en marknadsplats och utställning att visa de senaste produkterna, tjänsterna och
projekten som utvecklar den europeiska data-ekonomin. European Data innovator Award 2015
kommer att presenteras och den All-Europeiska Öppna Data Portalen kommer att lanseras officiellt.
•
•

Fullständig information finns på EDF2015 hemsida: http://2015.data-forum.eu/
Registreringen är nu öppen: http://bit.ly/EDF2015-register
OBS! EDF 2015 är ett gratis event men platserna är begränsade så registrera dig nu!
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Nedanstående lista tar upp en del exempel på intressanta ämnen för EDF 2015:
•

Allt mer data genereras av sensorer eller andra tekniska apparater (internet of things). EDF är
ett forum där vi tar upp sensorsystemens behov av högprestandaberäkningar och
”analytics” på enorma europeiska datamängder. Kan vi göra sensordata smartare och
samtidigt öka vår analysförmåga så kommer vi att kunna förstå hur exempelvis en tsunami
utbreder sig. EDF kommer att ge exempel som visar hur den europeiska industrin närmar sig
dessa problem.

•

Det är i huvudsak Europeiska företag som kommer att gynnas av den nya data-tekniken och
de förändrade affärsmetoderna. Det blir därför mycket viktigt att hjälpa olika affärsområden
att få sin domän kunskap representerad av big data analytics. På så sätt görs det möjligt att
utveckla nya och förbättra tjänster och produkter utifrån existerande kunskap i kombination
med nytt vetande. EDF kommer att bidra till att föra samman forskningsområden som
mänskliga faktorer, visuella analysmetoder och maskininlärning.

•

Den europeiska ekonomin behöver ett stort antal data forskare av olika slag. Men,
kvalificerad personal är idag en mycket begränsad resurs. Det kommer att vara helt
avgörande att ha kvalificerade program som fokuserar både på de tekniska aspekterna av
data vetenskap och exploatera data inom olika tillämpningsområden. EDF kommer att verka
för att man skapar utrymme för att diskutera kompetensutveckling och främja sådana
program på såväl europeisk som nationell nivå.

•

På grund av den strategiska vikten av flerspråkighet i Europa, så blir integration och
samarbete av språkresurser, naturligt språk och teknikutveckling för samhällen viktigt.
Samverkan mellan dessa samhällen är avgörande för nya typer av flerspråkiga digitala
tjänster och tillskapandet av en europeisk digital inre marknad utan språkbarriärer.

--------------------------------------------- End of official press release --------------------------------------(Please see further information on EDF2015 below)

EDF2015 Facts
What: European Data Forum 2015 (EDF2015)
Where: Luxembourg
When: November 16 to 17, 2015
More Information: http://2015.data-forum.eu
Twitter: https://twitter.com/EUDataForum, hashtag: #EDF2015
Press Area: http://2015.data-forum.eu/about/press-area
LinkedIn Group: http://www.linkedin.com/groups/European-Data-Forum-4356346
Email: edf2015@data-forum.eu

EDF 2015 (Press) Contacts
EDF2015 Industry Dissemination Chair
Martin Kaltenböck (Semantic Web Company, Austria)
Email: m.kaltenboeck@semantic-web.at
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EDF2015 Local Dissemination Chair
Catalina Fiévez (LIST, Luxembourg)
Email: catalina.fievez@list.lu
EDF2015 Academic Dissemination Chair
Axel Polleres (University of Economics Vienna, Austria)
Email: axel.polleres@wu.ac.at
EDF2015 Press Area: http://2015.data-forum.eu/about/press-area

Sponsor EDF2015
The European Data Forum is a focal point for the top leaders and advocates of Open Data, Linked
Data and Big Data technologies, thus offering key opportunities to increase the visibility of your
company or organization. Sponsoring packages for EDF2015 are especially designed to help you
spread your message to a wide range of attendees active in European industry, research, policy
making and user communities.
If you are interested in becoming a sponsor of the EDF2015, please consider the available sponsoring
opportunities (http://2015.data-forum.eu/sponsor-information) and contact the sponsor chairs of
the EDF2015 at edf2015@data-forum.eu.

